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Indledning.

Husdyrhold og Husdyravl er en af Menneskets

aeldste og vigtigste Nseringsveie. Beretninger om Men-
neskets Tilvasrelse, Levemaade og daglige Sysler i de

tidligste Tider ointaler Husdyrene og viser, at disse

allerede da liar vseret i Menneskets Tjeneste, ligesom

de ogsaa nsevnes i mange af Sagnene fra den forhisto-

riske Tid. Saavel den gamle grceske og romerske, som

den oldnordiske Gudebere og Heltesagn (Sagaer) be-

retter om Samfundsforhold og Begivenheder, hvorunder

disse Dyr omtales. Blandt de celdste Oldtidslevninger

fra den forhistoriske Tid, er fundet Knokler af Hus-

dyr sammen med Knokler af Mennesker og forskjel-

lige Rovdyr. Men ingen historisk Beretmng, intet

Sagn ved at fortselle, at der nogensinde bar vaeret en

Tid, da Mennesket ikke bavde Husdyr i sin Tjeneste.

Selv i de alleraeldste Tider, bvorom vi overhove-

det bave nogensombelst Kundskab, bar altsaa Husdyrene

vceret betragtede som Menneskets naturlige Ledsagere

og Tjenere, vceret anseede som Noget, der selvsagt

maatte tilb0re Mennesket og vsere knyttet til dets Til-

voerelse.

At Husdyrene have tilh0rt Mennesket fra en me-
get lang Tid tilbage, fremgaar endvidere deraf, at in-

gen Naturkyndig — Zoolog — har kunnet paavise

de vilde Stamarter fra hvilke Husdyrene — Hesten,

Hornkvaeget, Faaret og Gjeten — nedstammer. En
Forsker har antaget visse vilde Arter som Stam feed re*



medens andrc hav s0gt at paavise Husdyrenes Nedstam-

melse fra andre Arter, men Ingen har formaaot med

Sikkerhed at paavise deres rette Herkomst. Enkelte

Forskere f. Ex. Nathusius , ere endog efter ineget

grundige Unders0gelser komne til det Kesultat. at

Husdyrene aldrig har existeret i vild Tilstand.

Der gives altsaa ingen historisk Beretning oin

naar, hvor og paa hvilken Maade Husdyrene fra Be-

gyndelsen blev fangcde og tsemmede, eller kom i Men-

neskets Besiddelse. Den eneste Antydning i denne

Retiring er det Udsagn, som iindes i den bibelske Ska-

belseshistorie Iste Mosebog Kap. 1 Vers 24, at Gud
lod ..Jorden udgive levende Djt efter sit Slags, Fie

og Orrae og vilde Dyr paa Jorden efter sit Slags" og

Vers 25 „Gud gjorde vilde Dyr paa Jorden efter sit

Slags og Fae efter sit Slags. u Her siges altsaa lige-

frem, at Gud skabte Fai (Husdyr?) og vilde Dyr sser-

skilte. I samine Bog Kap, 4 Vers 2 siges, at „Abel

blev en Faarehyrde" her berettes altsaa, at Faaret paa

dette tidligo Stadium af Menneskeslsegtens Tilvserelso

liar vaeret Husdyr. Dette synes at vidne om, at disse

1 Ut allerede fra Begyndelsen vare bestemte for Men-
neskets Tjeneste og havde faaet dertil svarende Anlajg,

eller vare sserlig skikkede for Husdyrtilstanden.

Nogen nsermere Kundskab om Dyrenes Indkom-

men i Husdyrstand, eller Tid og Sted naar dette skede,

hvem der beg}*ndte med at toemme dem, eller at 0vo

det bestemte Herred0mme og tiltage sig Eiendoms-

ret over Dyrene, haves altsaa ikke.

Sp0rgsmaalene om naar, hvor, paa hvilken Tid
og paa hvilken Maade Husdyrene f0rst kom i denne
nsere Forbindelse med Menncsket, kunde maaske ogsaa

synes at vasre den praktiskc Landmand uvedkommende
eller ligegyldigfc. Det kunde synes at vsere tilstraekke-

Hgt for ham at tage Forholdet saaledes, som det er

eller, som det viser sig i nservaerende 0ieblik og der-

paa bygge sine Foretagender?

Rigtigheden heraf kan paa en vis Maade indr0m-

mes, men paa den anden Side er det altid saa, at der



hos Mcuucsket er uedlagt en Yidebegjeerlighcd, en

Higen efter Kundskab om de Gjenstande og Fasnome-

rier, som forekommer omkring ham og hvoriblandt ban

bar sin daglige Gjerniug. Kundskaben om disse Tings

— her i dctte Tilfaelde Dyrenes — Oprindelse, Ya?-

sen og Egenskaber yder ikke alone en Tilfredsstillelse

af denne Vidcbegjajrlighed, men ogsaa i mange Til-

fcelde Yeiledning med Hensyn til den Fremgangsinaade,

som heist b0r f0lges, den Behandling, som b0r blive

dem tildel, for at de kunne blive saa nyttige som mu-

ligt. I denne Henseende liar Kundskaben om Hus-

dyrenes Historie en stor Betydning, selv om vor Yiden

ikke rsekker saa langt tilbage, som til Begyndelsen.

Denne Historie viser nemlig de Frcmgangsmaader, som

tidligere liar vaeret brugte med Hensyn til Dyrenes

Bebandling og Brag, og giver Oplysuing om de Besul-

tater og Erfaringer, som derved ere vnndne.

Hnsdyrenes lange Ophold hos Mennesket. under

Indflydelsen af den Paavirkning, som Behandlingen fra

Menneskets Side uundgaaelig liar medf0rt, lader formode,

at disse Dyrs Natur bar modtaget andre Egenskaber,

end de, som almindoligvis findes hos vilde Dyr. Navn-

lig er det sandsynligt, at Husdyrnaturen er i Besid-

delse af en st0rre B0ielighed, eller Evne til at modtage

Forandringer og at lempe sig efter de ydre Omstaendig-

heder bvorunder Dyret lever, bvorved Husdyrene let-

tere kan bringes til at forandre Bygning, Former og

Egenskaber, svarende til de Krav, Menneskelivets mange
forskjclligartede Behov stiller til Dyrenes Ydeevne.

Denne Formodning viser sig i Yirkeligheden at

vsere rigtig.

Erfaringen viser, at Husdyrene er i Besiddelse af

en Evne til at Iseinpe sig efter de forskjellige Livsbe-

tingelser, hvorander Mennesket bringer dem, som er

st0rre end, man bar kunne t iagttage hos vilde Dyr.

Et Exempel : Faaret findes i Menneskets Tjeneste, saa-

vel under den varme Zones stserke Sol og yppige Ye-
getation, som i de nordligste Lande, hvor Menneskene



htir taget faste Boliger, og Vegetationeu overhovedet

er tilstraakkelig til at ernsere planteasdende Husdyr.

En sseregen B0ielighed viser sig tillige hos Hus-

dyrene med Hensyn til den Evne at kunne undergaa

Forandring i St0rrelse, Bygning, Udseende og Egenska-

ber. Dette viser sig klart, naar man f. Ex. sammon-

lignei* en stor hollandsk Ko eller en Korthornsko, med
de smaa Kreaturei fra en af vore Kyst- eller Fjeld-

bygder; der er mellem disse Eacer en Forskjel, som
er ganske overordentlig og dog b0rcr disse Dyr til

samme Art. Forskjellen er fremkommet ved de sser-

skilte Livsbetingelser — Fodring, R0gt og Behand-

ling — Levemaade og Naturforhold, hvorunder Dyrene
er fremkomne. Vort Kvaeg er saadant — har den

Bygning og Egenskaber — som Naturen og et sirapelt

Stel bar ladet det blive. De to nsevnte udenlandske

JRacer ere deiimod opstaaede under en til det yderste

principmsessigt dreven Avl, Opdraet og Behandling, og

kan altsaa siges at bave erholdt sin Form og sine

Egenskaber for en stor Del ved Opdraetternes Virk-

somhed. Ligesaa stserke Exempler kan bentes for de

0vrige Husdyr, men vi skal ikke her noevne Here.

Denne Evne bos Husdyrene til under Avl, Op-
driet og Bebandling, som ledes efter en bestemt Plan, at

kunne niodtage Forandringer og udvikles i bestemte

Retninger, bar en overordentlig stor Betydning for det

piaktiske Landbrug. Heri ligger nemlig en Ho-
vedbetingelse for Fremskridt i Husdyravlen.

Paa Grund af Husdyrenes Evne til at modtage
Forandringer bliver det muligt for den kyndige Op-
drsetter ved en hensigtsmsessig Fremgangsmaade, at lede

Dyrenes Udvikling i bestemte Retninger, at bibringe

do in de for bans 0iemed fordelagtige Former og
E genskaber.

For at udrette noget i denne Retning maa
Opdreetteren f0rst og fremst vjere paa det Rene
med det Maal, hvortii ban vil arbeide.

Det afhaBnger af Forholdene paa Stedet eller det

Marked, bvor ban s0ger Afsaetnig for sine Produkter,



hvorvidt Opdrsetterens Arbeide b0r gaa i den ene eller

den anden Reining. Det nytter f. Ex. lidet at hvgge

sig efter Prodnktion af TJld paa Steder, hvor den ikke

er s0gt
7

medens Kj0d og Melk betales h0it, ligesaa-

lidt kan det blive fordelagtigt at opf0de Slagtkvssg

paa et Sted hvor Melk betales forholdsvis h0iere. I

det hele taget — Arbeidet ma a indrettes saa,

at det leder til Produktion af den lettest af-

seettelige og bedst betalte Vare, da vil Driften

blive fordelagtig. Altsaa, naar Maalet er fastsat, naar

Opdrsetteren er kommen til en klar Bestemmelse om,

hvad Slags Dyr han med st0rst Fordel kan holde,

lsegger han sin Arbeidsplan i Overensstemmelse denned,

og denne Plan maa f0lges med ITdholdenhed og Kon-
sekventse. Enhver Afvigelse fra den engang fast-

satte Arbeidsplan foraarsager Tab og spilder det til-

sigtede Resultat. Den st0rste Kyndighed, i

Forbindelse med de r i g e 1 i g s]t e Midler og
gnnstigste Oimstsendigheder foi*0vrigt, udret-

ter intet uden et udholdende og planmsessigt
Arbeide.

Husdyrenes Forsedling er en Gjerning, som tager

Tid, der gaar altid en Esekke — undertiden flere, un-

dertiden fserre — Generationer, inden Opdrsetteren kan

naa bestemte Resultater af sit Arbeide. Det er der-

for saameget vigtigere at sikre sig en jsevn Fremad-
skriden mod det bestemte Maal — at vogte sig for,

ved noget ubetsenkt Foretagende at afbryde Udviklin-

gen, eller endog hidf0re en Tllbagegang. Om det f.

Ex. gjselder at ndvikle en Kvcegstamme, da vil dette

ved beh0rig Omhn i Avl og Opdrcet kunne gaa stadigt

from, men om der endog kun en Gang, i Bessetningen

indssettes et Avlsdyr — en Oxe — som ikke har de

0nskelige Egenskaber, da vil dette foraarsage Afbry-

delse i Stammens Fremgang, om ikke spilde den hele

Udvikling. For at noget Fremskridt i Husdyravl skal

opnaaes er det altsaa aabenbart, at den engang be-

stemte Plan maa folges.
Til enhver Arbeidsplan for Husdyrforsedling h0rer
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to Hovedpunkter, nemlig Valg af Avlsdyr og et ken-

sigtsmsessigt Opdrast af Ungdyrene.

Valg af Avlsdyr.

Herved er at iagttage, at dor vaolges Dyr,

hvis Former ogEgenskaber netop findes skik-

kede for det Maal, hvortil der skal arbeides
altsaa Melkedyr, naar man vil producerc Melk, og Dyr,

med Evne til rig Kj0dsamling og Evne til at blivc

fede, naar man vil oj)dr8ette Slagtkvseg.

Her opstaar altsaa Sp0rgsmaalet om Kacen, hvil-

ken Race b0r vaelges.

Der h0res ofte, at forskjellige Udtryk som Art,

Race, Stamme, Slag o. s. v. bruges om hvcrandre,

hvorved let fremkaldes Misforstaaelse, vi skulle derfor

kox*t antyde hvorledes disse Udtryk i na3i*vserende Af-

handling forstaaes.

En Art er de Dyr, som naar to Indiv'ider
af forskjelligt Kj0n parre sig med hverandre,
avler Afkom, der indbyrdes er ubetinget frugt-

bart. En Art maa nemlig absolut kuimo vedligeholde

sig selv. Dette er Betingelsen for dens Tilblivelse og
Bestaaen, Naar Arten ikke lamgere bar denne Evne vil

den oph0re at vsere til.

Naar to Individer af forskjelligt Kj0n f0res sam-

men, og de ikke bave ringeste Forvandtskab med hver-

andre vil ingen Parring finde Sted.

Dersom de har saa meget sammen i deres Natur,

at en Parring kan finde Sted, indtraeder et af l'0lgende

Tilfselde:

Enten opstaar ingen Befrugtning eller

der indtrseder Befrugtning og avles Afkom, som
er indbyrdes ufrugtbart eller

Afkommet kan vaere indbyrdes ufrugtbart, men
frugtbart med en af Stamarterne — dette er

forskjellige Arter. Eller
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Afkommct kan vaere frugtbart, saavel indbyrdes,

pom med Dyr af samme Slags som bcgge Foneldrc —
Da er det samme Art.
Artcn, deles for Husdvreims Vedkommcnde i Here

Underafdelinger : Rarer. Stammer og Rlaegter eller

Familier.

Ved Race forstaaes en Sanding af Dyr, dor ved

bestemte Former og deraf betingede Egenskabcr skiller

Big fra andre ;il" samme Art og som har Kvnen at

overdrage Anlseggene til disse Egenskaber til sit Af-

kom. Racen deler sig i Stammer. Racen kaldcs ren,

naar den i en lsengere Rcekke af Oenerationer liar va>

ret holdt ublandet.

Ved Sta-milio forstaaes en Sanding af Dyr, der

ved failles Hcrkomst skiller sig fra andre af samme
Race. Disse Dyrs Nedstammelse kan altsaa ndledes

fra en Isengere Rsekke tilbage. rndertiden regnes

Stammen efter Stcdet, hvor den har sit Hjem nden

Hensyn til om noget bestemt Blodsforyandtskab finder

Sted. Stammen udgrener sig i Slsegter.

Shi'gt er en Sanding af Dyr i nan-mere Blods-

fprvandtskab. Undertiden bruges Slasgt i samme Bc-

tydning som Vamilie, og nogen ogentlig saerskilt Be-

greendsning for disse tldtryk er vanskelig at opstillc,

dog bruges Pamilie i Almindelighed knn om det inrr-

meste Blodsforvandtskab.

Varietet er et Udtryk, som kan bruges om Dyr,

der ved visse Saeregenhecler skiller sig fra andre af

samme Art, eller samme Race eller Stamine. Varietet

af Arten kan altsaa omfatte flere Racer, Varietet af

Racen kan omfatte Here Stammer og Varietet af Stam-

men fiere Starter o. .-. v.

Sp0rgsmaalet om Art staar imidlertid Ijandmandcn

more fjernt, de i vort .Land brugelige Husdyr er med
Hensyn til Art saa skarpt skilte, at nogen Sannnen-

blanding her ikke er tamkelig. Anderledes er det med
Racen, denne har en langt neermero praktisk lietyd-

ning, dette Begreb kommer oftere frem i Landman-
dens Virksomhed.
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Valg af Race.

Racen benaevues almindelig efter sit Hjemsted som

Ayrshire-Race, Teleinarksrace — undertiden ogsaa efter

visse i0ienfaldendc Bygningstraek som Korthornsrace osv.

Raceme dele sig i Grupper eller Yarieteter efter de-

res Egenskaber, som Melkracer, Kj0dracer, Uldfaar,

Slagtfaar o. s. v.

Endvidere dele Raceme sig efter de topografiske

Forhold, hvorunder de er opstaaede i Bjerg- eller Hoi-

landsraeer, Sletlandsracer, Marskracer o. s, v.

Med Hensyii til dcres Oprindelse deles Raceme i

to Grupper: Natur racer og Kulturracer.
Ved Naturrace forstaaes en, som har modtaget

sit Praeg — Bygningsformer og Egenskaber vaesentlig

fra de Naturbetingelser : Terrainforhold, Havnegang.

Klima o. s. v., hvorunder den har levet, medens Men-
neskenes Behandling af Dyrene — altsaa deres Ind-

griben i Dyrenes Liv, vaesentlig har indskraenket sig til

at skaffe dem det n0dvendige Livsophold i den Aars-

tid, de ikke selv kan finde det ude, og tage den af

Dyrenes Brug flydende Nytte, medens Avl og Opdraet

er foregaaet uden nogen bevidst eller regelmaessig Plan*

Under saadanne Forhold vil Naturen selv, for en vae-

sentlig Del give Racen sit Praeg. Til denne Gruppe
kan l-egnes flere af de i vort Land forekommende Ra-
cer. Avlen har hos os hidtil paa de fleste Steder ikke

vaeret saaledes planmaessigt ledet efter noget bestemt

Princify at egentlige Kulturracer i Almindelighed har

kiinnet opstaa.

Kn Kulturrace opstaar, naar Opdraetteren ved

rationcl eller principmaessig- Behandling, med et bestemt

Maal for 0ie, leder Avl og Opdraet i en. efter vel

ovcrlagt Plan fastsat Retning. Da vil denne Behand-
ling 0ve en masgtig Indflydelse paa Racen. Den vil

nindtage et dotal bestemt Praeg og visse Egenskaber.
Saavcl af Natur- som Kulturracer kan nogle egne sig

mere som Melkkva?g. andre har st0rre Evne til Kj0d-
produktion.
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Naar en Husdyrstamme under en Raekke Geuera-

tioner lever paa samme Sted, og under samme Livs-

betingelser, samme Behandling, vil den Jidt efter lidt

antage dermed stemmende Former og Egenskaber,

hvilke for hver Generation viser sig at komme igjen

med en vis Ensartethed, idet Foroeldrene stadigt over*

drager til sit Afkom bestemte Anlajg, som ved fortsat

Ophold under samme Livsforhold, udvikles til Lighcd

med Foraelclrene. Denne Egenskab hos Dyrene at

overdrage Anlseggone saaledes, at den ene Generation

aitid synes at have taget sin Bygning og sine Egen-

skaber i Arv fra den foregaaende, betegnes med Or-

det konstant. At en Race er konstant vil altsaa

ikke sige andet end, at den har levet saa laengo

under s m r e g n e Livsvilkaar. at den d e r a f

har mod taget et Sserprseg, som vil skille

den fra andre Eacer og vil tilh0re den, saa-

1 ae n g e den vedbliver at finde sig under den
samme Levemaade, Dette Saerprreg vil under-
gaa For and ringer, saasnart Race n bringe's til

et andet Sted, hvor den finder andre Betin-
gelser for sin Tilvaerelse.

Naar Sp0rgsmaalet er om Yalg af Race, er det

derfor ikke nok at s0ge en, som i udpraeget Gracl er i

Besiddelse af de 0nskelige Egenskaber, eller som passer

for det tilsigtede 0iemed. Det er ligesaa n0dvendigt

at veere opmserksom paa, at Racen kan trives paa det

Sted og under de Livsbetingelser, hvor den skaL ssettes

og for Fremtiden tilbringe sit Li v. Dersoin en Hus-

dyrrace bringes under Livsforhold, hvori den ikke tri-

ves, vil den ikke vaere istand til at opfylde de For-

ventningcr, som stilles til den. Dette er grundet i,

Racebegrebet selv.

Naar en Opdraetter vil bestemme sig for den Race,*

hvormed han vil arbeidc, rnaa han altsaa s0ge en, der

er i Besiddelse af de for hans Brug n0dvendige Egen-
skaber, og tillige maa ban vsere opmEerksom paa at

faa en Race, der er opstaaet under Livsforhold, der

ikke er mere forskjellige fra dem, under hvilke han
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vil bringe den end, at Eaeen kan bevare de 0nskelige

Egenskaber.

Det er mange Opdraettere, som har taget feil i

dette Punkt, de have med store Omkostninger og stort

Besvser skaffet sig Avlsdyr fra andre Steder og dcr-

paa slaaet sig til Ho i Tanken om, at nu, de har faaet

fat paa en konstant Race, saa skal nok den greie Sa-

gen for Resten. Man har ttenkt sig Egenskaben ,,ko li-

st ant*', som en egen, Racen iboende Kraft, der knndc

beskytte den mod Forandringer, hvordan den end blev

behandlet.

Men dette er en fuldstaendig Vildfarelse.

Ingen Race er konstant i den Forstand, ingen Race

bevarer sit Praeg uforandret lsengere end den hokles un-

der en Levemaade, som passer for den, saasnart den brin-

ges paa et andet Sted, under forandrcde Livsvilkaar, be-

gynder den strax at kempe sig efter de nye Forhold.

Dette har mange kaldt at Racen uda rte r. Men dette

er ikke rigtigt, Dyret kan vtere lige kraftigt og kan vaare

en lige god Reprcesentant for sin Art, fordi om Be-

handlingen aendrer visse af dets Egenskaber. Den Op-
draetter, som 0nsker, at hans Bessetning skal bevare

sine Egenskaber eller orn ban endog Onsker, videre at

udvikle de Egenskaber, som udmserker den Race han

vaalger, maa derfor med Omhu unders0ge, om han kan

skaffe den en Levemaade, som passer for den, eller ined

andre Ord en Levemaade, som ligner den, hvorved

Racen «er opvoxet, eller, som er skikket til at vedliizc-

holde Raeens Egenskaber og som svarer til 0iemcdet
med hans Husdyrhold.

.
Kan han ikke dette, da maa han som sagt vaere

belavet paa, at der vil vise sig Forandringer, ikke

sjelden af en lidet 0nskelig Natur, og skuflede For-

ventninger vil da blive L0nnen for hans M0ie.

Den Naturlov, som medf0rer, at Dyret Itemper sig

efter Forhoklene, kan ikke ophraves, dens Virkningcr
komme ub0nh0rligen tilsyne, hvacl der saa end maatte
blive foretaget for at hindre det. Det er derfor en

meget vanskelig Sag at f0re Dyr fra andre Lande hid
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til os og gjemiem Generations* bevare deres Egenska-

ber uforandrede. Dctte er vanskeligere for os end for

mange andre, fordi vort Lands Natnr og Driftsforhold

er tarveligere end mange andre Landes, saaledes at de

fleste udenlandske Racer her vil finde mindre heldige

Livsforhold end de i sit Hjemland ere tilvante.

I Almindeligbed kan det siges, at den Opdraitter.

som har Anledning til at finde velskikkede Dyr i sin

egen Egn, har st0rst Sandsynligbed for et heldigt Ud-
fald af sit Arbeide, naar ban vselger sine Avlsdyr af

den paa Stedet hjemmehtfrende Kvsegstand. Paa den

anden Side kan det vaere tilraadeligt at bente Avls-

dyr andetsteds fra, naar Distriktets egne findes mindre

velskikkede.

Naar der kan findes en Race, som er i Besiddelse

af de 0nskelige Egenskaber, cller som kan ansees at

vgere et'skikket Grundlag for Udviklingen i den 0nskede-

Retiring, vil OpdraBtteren sikrest og bedst naa sit Maal
ved at vselge Avlsdyrenc udelukkende inden Racen.

Dette kaldes Indavl eller undertiden Renavl.
Naar en Race, som kan ansees hensigtsmsessig for

det tilsigtede 0iemed ikke er forhaanden, bruges un-

dertiden til Avl at tage Handyr af en Race og Hun-
dyr af en anden.

Denne Avl kaldes Kryd suing. Den bruges heist

naar den i Distriktet hjemmeb0rende Husdyr-Race, eller

den Stamme, som Opdrastteren nsarruest har til sin

Raadigbed, ikke svarer til hans 0nsker, medens ban

tror ved Parring med Dyr af en anden Race at kunne

bibringe den de manglende Egenskaber. Da tagcs

gjerne Handyret fra den fremmede Race. Afkommet
efter den f0rste Parring kaldes Halvblod. Underti-

den drives Avl med den saaledes fremkomne Halvblods

G eneration indbyrdes — a fb r u d t K r y d s n i n g —
denne bruges, naar den Stamme, man har, vel ansees

skikket som et Grundlag for videre ForaBdling, men
Opdrsetteren dog vil fors0ge ved en eller et Par Gan-

ges Blanding med frenamed Blod at a3ndre enkelte
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Bygningstraek. Paa clenne Maade har man fors0gt at

danne nye Ha cor.

Den afbrndte Krydsning brugcs ligeledos i mange

Tilfaelde for at frembringe Brngsdyr med sserlig udpree-

gede Egenskaber i en eller anden bestemt Retning,

f. Ex. Evne til at blive fede. Det er nemlig ikke

sjeldcn det lykkes ved en enkelt Krydsning af to Racer

at frembringe Blandingsdyr, som i den enkelte Retning

overgaar begge de rene Racer. Disse Blandingsdyr ere

dog i Almindelighed mindre skikkede til Avl, fordi de-

res Afkom som oftest gjerne vil naerme sig mere til

en af de seldre Racer. Derved fremkommer altsaa en

Tilbagegang. Retingelsen for at denne Krydsning for

Avl af Brugsdyr med Fordcl kan drives er altsaa, at

der altid er let Adgang til at faa kj0bt Avlsdyr af de

rene Racer.

Naar Hensigten er ved Krydsning at brfnge en

Race til at antage ganske det sarame Praeg, som den

anden, og altsaa paa en Maade at omgj0re en Race til en

anden, da maa Avlen fortsaettes med Handyr fra den

fremmede Race i flere Gcncrationer, indtil Afkommet
iaar den 0nskede Bygning. Dette er gjennemgaa-
ende Krydsning. Denne bruges, naar den forhaan-

denvaaronde Stamme ikke ansees hensigtsmoessig, men
dog skikket til ved fuldstrendig Blanding at gaa op i

en anden Race, som er i Besiddelse af de 0nskede

Egenskaber.

Der har vaeret ndtalt forskjellige Meningor og

vasret stridt meget om Hensigtsmeessigheden af Kryds-
ning i Modsjctning til Indavl. Her skal i denne korte

Afhandling ikke gives nogen Fremstilling af Striden

om denne Sag, og ikke heller udtales nogen afgj0rende

Mening om, hvem der har Ret, men det kan antages,

at begge Avlsmethoder kau voere anvcndelige, hver for

sit 0iemed. Hvad der i Korthed kan siges om Sagen
er, at Krydsningen, naar der er Sp0rgsmaal om at

danne en ny Race, kraever en stor Dygtighed, megen
Jndsigt og Erfaring, og desuagtet er den en nsikker

Fremgangsmaade. Dette ligger vaesentlig i Yanskelig-
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heden at finde en IVemmed Race, som kan bevare

sine gode Egenskaber. efterat den er reven bort fra

sine hjemlige Forhold og flyttet hen til det Sted, hvor

den skal bruges. Eller med andre Ord, det er vauske-

ligt ved Opdrsettet at udvikle de Anlaeg, som det frem-

mede Avlsdyr har overdraget til sit ved Krydsningen

frembragte Afkom, saaledes at dette kommer til at ligne

den fremmede Race. Naturforhold og Livsvilkaar i det

Hele vil altid gj0re sin Ret gjseldende og 0ve sin Ind-

flydelse paa Krydsningsafkommets Udvikling. Et Exem-
pel vil belyse detie. Om en af vore Kveegstammer

krydses med en Oxe af udenlandsk Race, vil Kalvene

efter denne Oxe ved Fodselen til en vis Grad vsere i

Besiddelse af Anlaeg til ved Opvsexten at vinde Lighed

med den Race, hvortil Faderen h0rer. Men skal denne

Lighed virkelig vindes, da maa Levemaade og Livsvil-

kaar i det Hele, under Opvasxten ligne de Forhold.

hvorunder Faderens Race lever og er bleven til. Fyldest-

gjpres ikke denne Betingelse, vil de fra den fremmede

Race hentede Anlaeg ikke komme til Udvikling, men
Dyret vil antage et andet Pra3g, overensstemmende med
sine egne Livsforhold. Men dermed opnaaes ikke Hen-
sigten med Krydsningen.

Ved gjentagende i flere Generationer at parre

Krydsningsafkommet med den rei* Race, kan der vist

frembringes en Form, som til en vis Grad luermer sig

denne, men dermed er i mange Tilfselde kun lidet vun-

det; thi under denne ydre Form vil meget ofte

skjule sig andre Egenskaber end dem, som ved Kryds-

ningen skulde erhverves for den hjemlige Stamme. Et
Exempel herpaa har vi i Erfaringen fra Krydsning med
visse fremmede Kveegracer her i vort Land. Flere

praktiske Jordbrugere ville have gjoi*t den Erfaring,

at Krydsning med en god Melkerace, (Ayrshires) som
for dette 0iemed var indf0i*t, gav en Krydsningsstamme,

som for hver nedstigende Generation viste staerkere

Tilb0ielighed for K)0dproduktion, uagtet de her hjem-

meh0rende Stammer, hvormed Krydsningen er foreta-

gen, ikke netop har sin fremtraadende Styrke liggende

i denne Retning.
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For at Kacedannelse ved Krydsnirig kan Lykkes,

lm- dot tilligc n0dvcndigt, at de to Racer liar en vis

Lighcd, en vis Ovorensstommelse i Bygningspraeg. Er

dette ikke Tilffieldet, da vil Foneldrcnes Former ikke

sainles til en Fajlleshnrnmni hos Afkonnnct, dette vil

blive misdannet og Hdet vcerdiiiildt.

For Krydsning stiller sig ogsaa ofte den rent

praktiskc Hindring i Veien, at dot er vanskeligt at faa

fat paa Avlsdyr af frennncd J\ace.

Ved Indavl mod en skikket Stainme vil den kyn-

dige Opdrsetter mod Sikkerhed arbeide fremad, og

hans Dyr villc for hver Generation lidt efter lidt meruit/

sig det Maal, han har .sat for sin Yirkwomhcd.

For med stjirrc Sikkerhed at erhverve enkelte

Egouskaber som fast Eicndom for tttammen, eller for

at fsestne et bestemt Bygningspreeg, bar man underti-

den gaaet ciidim et Skridt viderc evid til Indavl. idct

man har brugfc Slfiegts- eller endog Familie par ring

d. v. s. dor drives Avl med Individer i iwert Blnds-

forvandtskab 1". Ex. Fader med Afkom, i en eller flere

Gcncrationcr. eller sainme Faders Afkom indbyrdes.

Der bar vajrot reist forskjellige Indvendinger mod denne

Frenigangsmaade og det kan vel neppe bestrides, at

naar den drives uden den behprige Omtankc og Kyn-

digbed, vil den kunne medlpre Uleniper.

De vigtigste Indvendinger mod Slsegtsavlen er :

At alle Foil og Svagheder. i oget Grad. vil ovcr-

drages fra den ene Generation til den meste
;

at en almindelig Svaghed vil tagc Overhaand.

isser med Hensyn til BenbygnLngen :

at Friigtbarheden vil ai'tage, ved vidt dreven

ttlasgtsavl endog i en Grad, soni ligel'rem forbydcr en

videre Fortsiettelse af samme Fremgangsmaade,
Forsaavidt dis&e Indvendinger ere grundede, vil

hver enkeit af dem vaere tilstraskkelig til at gj0re

Slsegtsavl ntilraadelig. Men saa er det ikke. Slaegts-

avl kan. som Erfaringen viser, uden Fare bruges iai-

fald til en vis Tid. naar Opdrsetteren

:

yselger Avlsdyrene med behorig Omhu. og mien
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Betsenkning kasserer alle Dyr, som bar en cller anden

arvelig Feil eller Svaghed,

ssetter Dyrene under en Levemaade, som er gun-

stig for Opretholdelse af deres Sundhed og Kraft og

indretter Opdraettct med det Maal for 0ie, at op-

ale gode, sunde og kraftige Dyr.

Naar disse Vilkaar iagttages, da har den kyndige

Opdra3tter i Slsegtsavlen et af de kraftigste Midler til

at udvikle en ensartet og til bans 0nsker svarende

Stamme. Men paa den anden Side vil Slsegtsavlen

uforsigtigt, eller ukyndigt, eller for vidt dreven, vaere

et Middel til at 0delsegge en god Stamme. Yi kunne

her ikke undlade at naevne en % af de almindeligste Fell,

som gj0res i vor Kvcegavl, nenilig at Oxen skiftes for ofte.

Oxen maa begynde at gj0re Tjeneste som Avlsdyr i for

bng Alder, og naar den netop kommer i sin fulde Kraft,

naar den bar naaet den Alder, at den er skikket til at

producere et vaerdifuldt Afkom — bliver den kasseret.

Det vilde vcere gavnligt, - om man beholdt den nogct

laangere. Det er en mcget almindelig Frygt, at Oxen
naar den bliver asldre skal blive for tung og beska-

dige Kj0rne under Bedsekningen, men denne Frygt er

oftest ugrundet. Hvor Isenge eller i bvor mange Gene-

rationer Slsegtsavl udon Skade kan drives, er afhoen-

gigt af Dyrenes Egenskaber og Kraft, men den kyndige

Opdrsatter vil ikke tage feil i Bed0mmelsen boraf, ban

vil altid vide at tage sine Forholdsregler Hide, og drage

Omsorg for, til rette Tid at have et skikket Opfrisk-

ningsmaterial forbaanden. Det synes tillige at voere

noget forskjelligt for forskjellige Dyr, idet nogle hurti-

gere end andre kan ligge under for uheldige F0lger af

misbrugt Sloegtsavl. Mindst Fare synes der at vcere

for Hesten og Hornkvseget, medens Faaret, og is»f

Svinet synes at kraave en varsommere Bebandling.

Valg af Individ.

Det er dog ikke nok at vaalge en passendc Race,

det er ogsaa n0dvendigt indcn Ilaccn at s0ge de cnkolte

2
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Dyr, som har de 0nskcde Former og Egenskaber saer-

ligt fretntraedende, og paa sarame Tid er fri for arve-

lige Foil. Der gives ingen .Race, hvor alle Dyr
ero absolut lige. Det ligger i den organiske Na-

turs Vaesen, at Formerne have Evne til Forandring,

dette er jo tillige Betingelsen for Udvikling og Frem-

skridt. Dersom Formerne vare absolut konstante, som
Mincraliernes Krystalformer, da vilde en uafbrudt Ens-

formighed vaere Tilvaerelsens Lov, og ingen fremadskri-

dende Udvikling muiig.

Et rigtigt Valg af Avlsdyr forudsaetter altsaa en

n0ie Unders0gelse af de forhaandenvaerende Individer,

for at kjende deres Egenskaber. Disse kan vaere saa-

danne, som ere eiendomnaelige for Racen og betegnende

for denne, men der kan ogsaa samtidigt, inden samme
Racepraeg, vaere -ZEndringer og Saeregenheder, hvorved

enkelte Individer skillc sig fra de andre. Det er da

af h0ieste Vigtighed at unders0ge, om disse Ssaregen-

heder kan ansees heldige, saa at de b0r s0ges fast er-

hvervede for Stammen og Avlsvalget altsaa foretages

med dette Maal for 0ie, eller om der findes uheldige

Saeregenheder, der heist b0r udiyddes og de Dyr, hos

hvem disse findes, altsaa negtes Adgang til Forplant-

ning (ved Slagtning eller Kastration).

Visse Bygningstraek kan vaere mere eller mind re

heldige, uden at betragtes som egentlige Foil. Hvad
der skal betragtes som Feii kan ogsaa i mange Tilfaekle

vaere afhaengigt af den B rug, som skal gj^res afDyret.

Et Exempel — hos Ridehesten vil en staerk Hals og en

mindre fri Forbindelse af Hals og Hoved, eller maaske

rettere, mindre b0ielig Hals eller Nakke, utvivlsomt be-

tragtes som en Feil, medens den staarke Hals 0nskes

hos Arbeidshesten. Ligeledes er der Bygningstraek, som
ansees n0dvendige for et Slagtkvaeg, men er Feil hos

Melkekoen o. s. v. Visse Bygningstraek kan altsaa

betragtes som Feil hos et Dyr, medens de b0r findes

hos et andet, men der er andre, som absolut maa an-

sees som Feil hos ethvert Dyr. Hertil h^rer saadanue

Former, som forstyrrer Harmonien i Dyrets Bygning
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og oftesfc tyde paa en eller anden Svaghed, eller som
gj^r Dyret mindre vasrdifuldt. Til disse regnes f. Ex.

h0ie eller svage Ben, og isser hos Hesten uiindro kraf-

tigt udviklede Ben
?

et afskydende, svagt og bagover

tilspidset Kryds, lang, svag Lsend, flad Ribbensbygning,

hvoraf f0lger sammenklemt, trang Brystkasse, stort,

grovt, stygt Hoved o. s. v. Endvidere ligefrem Feil

som Bukkeben, Sabelben, Karperyg o. s. v.

Disso Bygningstraik eller Feil, 0111 man vil kalde

dem saa, ore alio af det Slags, som kan ventes for-

plantede paa Afkommet, og b0r derfor ikke findes hos

Avlsdyr. Men der er ogsaa Feil eller egentlig Syg-

domrae, som enten kan have sin Aarsag i uholdig Byg-

ning og da maa ansees som arvelige, i hvilket Tilfasldc

de altsaa maa uudgaaes. Eller den samme Sygdom kan

va3i*e fremkommet ved et uheldigt Tilfaelde f. Ex. Spat

hos Hesten. Er Spat en F0lge af uheldig Bygning af

Haseleddet, da er Anlaegget til denne Sygdom arveligt,

og Dyret maa ansees abselnt forkasteligt som Avlsdyr,

men Sj>at kan ogsaa opstaa hos et stcerkt og volbygget

Haseled, alene som F0lge af Overanstrengelse, St0d el-

ler maaske en Glidning paa glat F0re, altsaa ved Uheld

eller uvorren Behandling. Har Spatten denne Aarsag,

da kan den ikke ansees som arvelig, og har ingen Be-

tydning for Avlen, Dyret er lige brugbart. De for-

haandenvaBrende Forhold og Omstamdigheder kan nnder-

tiden arte sig saa, at det kan blive n0dvendigt at bruge

et Avlsdyr, uagtet det har en eller anden Feil. Op-

drffltteren b0r da va3re opma3rksom paa at parre dette

Dyr med andre, som ere fri for samme Feil og heist

med saadanne, som har den paagjseldende Legemsdel

norm alt og vel udviklet. Undertiden har det vae-

ret fors0gt at parre et saadant feilende Dyr med et

andet, som har en Feil i den modsatte Retiring, men
dette viser sig oftest ikke helcligt. Afkommet bliver

da gjerne svagt eller misdannet. Her et Exempel.

En bukkebenet Hingst b0r ikke f0res til en sabelbenet

Hoppe, men til en med seerdeles stserk og god, normal

Benbygning. Ligesaa ikke en karperygget eller en ret-

2*



20

haset Hingst til en haengerygget eller kroghas'et Hoppe
o. s. v.

Avlsdyr metl Feil eller uheldige Bygningstrajk b0r

selvf^lgelig heist ikke bruges. Det kan dog uudertiden

ha&nde, at det kan fincles rigtigt at bruge det, enten

fordi man ikke har noget andet og Avlen dog ikke kan

standees — man kan jo ikke lade alio Kj0rne gaa et

Aar over, fordi Oxen ikke er saa god som 0nskeligt —
eller ogsaa kan et Dyr med en Feil vaere i Besiddelse

af saa mange gode Egenskaber for0vrigt, at det kan

ansees nyttigt at pr0ve det. I saadanne Tilfaelde bli-

ver det Opgaven at parre det feilende Dyr med and re,

som er velbyggede og ved Opdraettet at modvirke Fei-

len saa meget som muligt. Ved Valg af Avlsdyr tages

ogsaa Honsyn til Farven; isaer hos Hesten har denne

en ikke ringe Betydning.

Ovenfor er antydet N0dvendigheden af at vselgo

ensartede Avlsdyr, Kun paa denne Maade kau der

gj0res Regning paa jsevn og sikker Fremgang i Hus-

dyravlen. Avlsdyrene — Handyr og Hundyr— b0r vsere

saavidt muligt lige i St0rrelse, Farve og almindeligt

Praeg, saavelsom de enkelte Bygningstnek b0r vaere saa-

vidt muligt ensartede, thi dette giver den stserkeste

Udsigt til et harmonisk bygget og vaerdifuldt. Afkom.

Ved Brug af ensartede Avlsdyr vil Arvelighedens Lov
gj0re sig gjseldende i Hetning af at gj0re Afkommet
til en harmonisk Forening af Forseldrenes Former og

Egenskaber, men dersom Avlsdyrene ere meget forskjel-

lige, vil Afkommet arve noget af den ene og noget af

den anden. Misdannelser og en uharmonisk Bygning

vil blive F0lgen. Paa denne Maade opnaaes intet Frem-
skridt, ingen Udvikling.

Lige Omhu b0r la3gges paa Valget af begge Avls-

dyr. Mange Opdrsettere Isegge mere Vind paa at skaffe

et godt Handyr end et godt Hundyr, eller omvendt.

Men dette er feilagtigt, thi begge Foraeldre kan antages

at have lige stor Indflydelse paa Afkommet. Der har

vseret anstillet mange Unders0gelser for at udfinde, hvor-

vidt bestemte Former eller Egenskaber kan tilskrives
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Faderen eller Moderen, men herom kjendes intet bestemt.

Det eneste, som er sikkort oplyst i denne Sag er, at

begge Foraeldre have sin store Indflydelse, og at der

altsaa er fuld Opfordring til at anvende den st0rst niu-

lige Omhu i Valget af begge. I vor Hnsdyravl synes

der med Hensyn til Hesten at anvendes megen Forsig-

tighed i Valg af Avlsdyr, og da navnlig mod Hensyn
til Hingsten. Omvendt synes dot at vaero i Kvaegavlen,

man s0ger almindeligvis at „saette paa" Kalv efter

den bedste Ko. men hvordan Oxen er, sp0rges mindre

efter; naar den er frugtbar, synes det som man ofte

ikke bekymrer sig om andet. Men dette er en Foil;

thi Oxen kan antages at have lige stor Indflydelse paa

Kalvene som Kj0rne; den har altsaa samme Betydning

for Besaetningen i sin Helhed, som alle Kj0rne tilsam-

men — hvorfor da ikke vaolge den med Omhu?
Valg af ensartede Avlsdyr har ogsaa i rent

0konomisk Henseende stor Betydning. Naar en Besaet-

ning skal vedligeholdes eller for0ges ved eget Opdraet,

maa der altsaa paasasttes et passende Antal Kalve i

Forhold til de Kj0r, som hvert Aar udgaar af Besaet-

ningen. Der maa i Kegelen paas33ttes nogle flere Kalve

end der strengt taget er Brug for til Vedligeholdelse

af Besaetningen. F0rst naar Ungdyrene har naaet en

vis Alder, kan der med Sikkerhed d0mmes om deres

Vard, og da ikke alle kan ventes at blive antagelige,

b0r der altid vaare saa mange, at man kan vaslge og

vrage. Jo mere ensartede Bessetningens Avlsdyr er,

med desto st0rre Sikkerhed kan man gj0re Eegning paa,

at Kalvene skal arte sig ligt Foreeldrene, derfor kan

i dette Tilfaelde paassottes det mindst mnlige Antal

Kalve, der er Grand til at vente, at der under saadanne

gunstige Avlsforhold ikke skal blive mange kassable.

Under de mere usikre Avlsforhold, som finder Sted hos

uensartede Avlsdyr, vil der altid blive forholdsvis faa

brugbare Ungdyr, der maa opdraettes mange for at faa

et tilstraekkeligt lidvalg og dette Opdraet er altid kost-

bart. Men det er en vigtig Sag for Landmauden at

gj0re sine Driftsomkostninger smaa.
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En Hovedbetingelse for, at Husdyrholdet kan blive

l0nnende er at have Dyr, som formaar at yde en rig

Produktion. Enhvcr Produktion bestaar i en Forvand-

ling eller Omscetning af Stoffer. De Raastoffer, som

Naturen frembyder i Jord, Valid og Lnft maa af Plan-

terne omssettes i en forcedlot Form, hvori de knnne

tjene saavel Mcnncskolivets som Dyrlivets raangfoldige

Behov, som F0de, Bckla3dning m. m. Do Stoffer, som

Dyrlivet henter fra Planterne sknlle omdannes til Af-

kom , Kj0d, Melk, Uld, Kraft for i disse Former at

blive tjenlige for de menneskelige Formaal.

Men denne Omdannelse forcgaar ikke saaledes ndeu

Videre af sig selv, den fremkommer ved Dyrenes Livs-

virksoinhed, deres Optagelse, Ford0iolse og Tilegnelse

af Nieringen, jo kraftigere og fnldkomnere denne Virk-

somhed hos Dyret foregaar, desto rigere Omsoetning vil

der foregaa m. a. 0. desto rigere Produktion vil Dy-
ret yde.

Det gj fielder overalt i Natnren som almindelig Lov,

at Krajft er Beting els en for Produktion. Dette

gjselder for alle Organismer, saavel Planter som Dyr.

Enhver Landmand liar iagttaget, at kraftige Planter

bserer de st0rsto Ax og giver det vserdifuldeste Korn,

derfor vil han holdo Ageren i Hcevd, kraftige Avlsdyr

frembringe et vaerdifuldt Afkom, og give idethele taget

en rig Produktion.

En stserk Livsvirksomhed hos Dyrene forudsaatter

kraftige Organer, men disse fiudes som Begel alene i

et sundt, normalt og kraftigt Legeme — et Exempel
— det fladribbede Dyr har en liden Brystkasse og

svagt udviklede Lunger (AandedrfiBtsorganer), en op-

kneben Bug tyder paa svage Ford0ielsesorganer, et kort,

smalt og spidst Kryds tyder paa Svaghed og vanskelig

F0dsel, svage Ben paa liden Evne til Bevsegelse osv.

Er det altsaa givet, at en rig Produktion er ens-

betydende med og afhrengig af en tilsvarende Omsset-

uing af Stoffer, da er det tillage klart, at jo mere Dy-
ret kanbringes til at omssette, desto bedre, altsaa jo

rigere Erneering der bydes Dyret, desto fordelagtigere
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maa Omsretningen blive. Graendsen er her alene be-

tinget af Dyrenes Evno til at nyttiggj0re sit Foder,

overskrides denne, bringes Dyret til at optage mere

eller et nseringsrigere Foder, eud det formaar at til-

godegj0re (assimilere), da er Fodringen 0dsel og bliver

altsaa for kostbar.

Disso Ssetninger have almindelig Gyldighed for

alle Slags Kvseg, saavel for Melk- som Kj0dproduktion.

Ved Valg af Avlsdyr er det clerfor n0dvendigt at s0ge

kraftige Individer, for at de kunne fostre og bringe til

Verden et kraftigt og levedygtigt Afkom. Svage For-

aeldre faa i Regelen svagt Afkom og blive Ophav til

en svag Efterslsegt. Dette er en naturlig F0lge af

Foraeldrenes Egenskaber og Legemstilstand, som if0lge

al Erfaring kommer tilsyne, naesten med en Naturlovs

ub0ielige Sikkerhed.

Det kan maaske undertiden ved hensigtsmaessigt

Opdrset og rigelig Ernsering under Opvsexten til en vis

Grad lykkes at afvende de nheldige F0lger af medf0dt

Anlasg til Svaghed, men det er klart, at Opdraettet un-

der disse Omst&ndigheder bliver vanskeligere, krsever

mere Indsigt og Omhu — bliver kostbarere og med alt

dette bliver Udfaldet dog mere usikkert, end naar Op-

drsetteren kan bygge paa Stammens naturlige Kraft,

og deri s0ge Grundlaget for dens Udvikling til vcerdi-

fulde Dyr, skikkede baade som Avlsdyr og for en rig

Produktion.

Det erkjendes at vsere en meget vanskelig Sag at

fremstille de Fordringer, som maa opstilles til Dyrets Byg-

ning og ydre TJdseende saaledes, at Fremstillingen gi-

ver et forstaaeligt Billede af, hvad der forlanges, men
vi skulle dog fors0ge kortelig at antyde de vigtigste

Hovedtraek.

Hoved, Hals og Horn b0r vaei*e fine og velfor-

mede hos Koen, kraftige, dog uden at vsere simple og

grove hos Oxen. Panden flad, 0inene klare, livlige

og venlige. Et sl0vt Blik tyder paa en svag og

dorsk, undertiden en ondskabsfuld Natur. Brystkassen

b0r vsere laug, bred og dyb, for at give Plads for vel
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udviklede Lunger, der uden Anstraengelse fyldes med
Luft og giver et let Aandedrset. Et Masrke paa en

velformet Brystkasse er, at Bibbenene have tilstraekke-

Hg Krumning, hvorvcd Kroppen faar ligesom en T0n-

defonn. Krydset b0r vaere langt og bredt, hvilket ty-

der paa Kraft, og isaer er 0nskeligt for Avlsdyret, da

det brede Kryds tillige tyder paa vel udviklede Kj0ns-

organer og mindre er udsat for Vanskeligheder ved Kalv-

ningen. Den 0vre Rand af Halsen, Ryggen og Kryd-

set, fra Nakken til Haleroden, b0r danne en ret eller

lige Linje, uden toppet Lasnd, eller afskydende Kryds.

Bugen maa vaere rund og velformet, hverken opkneben

eller slap og haengende, begge disse Bygningstraek tyde

paa svage Ford0ielsesorganer, og altsaa paa mindre Evne
til at tilgodegj0re Foderet. Benene maa vaere staerke

og velstillede. Benbygningen i det Hele b0r for Mel-

kekvaiget voare fin og velformet og skille sig fra den

svsere eller grovknoklede j>aa den ene Side, og .den

spinkle og svage paa den anden. Kj0dkva3get kan i

det Hele taget gjerne have noget svo3rere Former, Mus-

kelbygningen b0r for Melkekvasget voare t0r og aaben,

men ikke slap, hos Slagtkvagot kan den vaere mere

fyldt, hvilket tyder paa Evne til Kj0dsamling. En
Oxe f. Ex. med svaer kj0dfuld Hals, bred vel kj0dfyldt

Eyg og sammengroede Laar vil vaere skikket som Avls-

dyr for Opdreet af Slagtkvseg, men ikke for Melkc-

kvaeg. Huden skal vaere 10s og bl0d, hvilket er blandt

de bedste Tegn paa Sundhed og Velbefindende, naar

man tager den i Haanden b0r den kjendes fin hos

Melkkoen, gjerne noget mere fyldig hos Kjodkvaeget,

dette staar i Forbindelse med rigeligt Bindevaev under

Huden, hvilket tyder paa Evne til Kj0dsamling. En
stram og fastliggende Hud staar gjerne i Forbindelse

med manglende Velbefindende og er Tegn paa Utrive-

lighed. Haarlaget fint og inygt. Melkorganerne, Juvret

og Melkaarerne store og vel udviklede, de sidstnaevnte

skulle straekke sig langt fremover under Bugen. Et

sidt nedhaengende Juvr er dog ikke heldigt, da det
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|r>r heskadiges under Dyrets Fterden paa Havnegange,

hvor der er Lyng og Smaakrat.

I »\ rets Udseende skal i det Hele taget vaere vel-

sluttet og harmonisk. de forskjellige Legemsdele maa
vfcerc velformede og med Hensyn til Stprrelse og II d-

vikling staa i et passende Forhold til hverandre. Uhel-

dige Bygningstnek ville let overf0res til Afkommet og

gj^v altsaa Dyret uskikket som Avlsdyr. —
Ligger der altsaa i Dyrets Bygning og Udseende

• .I Uetydelig Yeiledning i Bed0mmelsen af dets Yoerd

join Avlsdyr, vil dog den sikreste Dom kunne bygges

I*;.:.
Erfaringen, naar det har vist hvad det i denne

Reining forinaar at yde, altsaa naar det viser sig hvor-

vidt det giver et mere eller mind re vaerdifuldt Afkom.

For Melkekj0r laegges tillige Vaegt paa. ikke alene

01 de give megen Melk, men ogsaa at denne er rig

Sm0rfedt.

t'viien til at yde en fed Melk er meget vaerdifuld

eg meget forskjellig hos forskjellige Byr. Et Exem-

pel. I en meget god Melk kan findes 4.5 °/o Sni0r-

fedt og 7 °/ Oststof. I en mager Melk kan vaere 2.f>

a -
:

1 °/o Sm0r og 5 °/o Ost. Om 2 Kj0r melke lige

un^'i 1". Ex. 2000 Liter i ct Aar vil altsaa den ene

give 90 Kg. Sm0r =180 Kr. men den anden med
i Ex. 2.8 % jSm0rfedt vil give 56 Kg. Sm0r = 112

Kr. Den Forskjel i Sm0rmsengde, som disse 2 Dyr
have givet er altsaa lig en Vaerdi 08 Kr., men de have

kostet lige meget i XJnderhold. Denne Evne at give

tV-d Melk, er blandt dem, som almindeligvis med temmelig

Sikkerhed overdrages til Afkommet og fortjener derfor

en hoi Grad af Opmaerksomhed. Oxekalv l>0r ligesaa-

Ijdt som Kviekalv paasaettes efter en Ko som giver

maffer Melk.

Opdrset.

Ved et godt Valg af Avlsdyr laegges Grunden til

Fremskridt, men om dette skal lykkes, er tillige afhaen-
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gigt at* et godt Opdraet, thi dersom det unge Dyr
under sin Opvaext bliver misligt behandlet, vil det ikke

opnaa sin rette Udvikling og ingen Foraedling af Racen

kan finde Sted. Som tidligere neevnt er det ikke nok,

at der bruges Avlsdyr af en bestemt Race, eller Dyr
med en vis Evne til at forplante sine Egenskaber paa

Afkomraet. Denne Nedarvningsevne — som man
bar kaldt det — straekker sig nemlig ikke videre, end

til at Forseldrene kan overdrage Anlaegget til de

samme Egenskaber, hvoraf de selv ere i Besiddelse, til

Afkommet. Intet Dyr formaar direkte at nedai*ve sine-

Egenskaber. Opdraettet skal udvikle Anlaeggene til

Egenskaber.

Dette forstaaes let, naar man kommer ibug, at et

nngt Dyr ved P0dselen umuligt kan voere i Besiddelse

af de samme Former og Egenskaber som Forseldrene.

En Kalv, falden efter en god Melkeko af en udpraeget

Melkrace, kan ikke vaare i Besiddelse af Egenskaben

Melkevne f0r dens Organisme dertil er bleven moden,

Xalven maa voxe op, fodres og bebandles i Overens-

stemmelse med sin Natur og Bestemmelse, f0r den kan

give Melk. Et F0I af en steerk Hestrace udmaerker

sig hverken ved nogen stasrk Muskelbygning eller andre

Egenskaber, lig Foraeldrenes, og dog har saavel Kal-
ven som F0llet allerede ved F0dselen modtaget
den Arv, baade med Hensyn til ydre og indre
Egenskaber, som Foraeldrene er istand til at

skjsenke sit Afkom. Heraf er det klart, at det

unge Dyr ikke arver faerdige Egenskaber, men Anla?g,

der ved rigtig Behandling under Opvaexten kan udvik-

les til bestemt prcegede Egenskaber. I hvilket Tids-

punkt af det unge Dyrs Tilvserelse disse Anlaag blive

det tildel, om det sker allerede ved Undfangelsen i

Moderens Liv eller senere, kunde det visselig i viden-

skabelig Henseende have sin Interesse at kjende, men
det har mindre praktisk Betydning. Det er klart, at

Afkommet allerede ved Befrugtningen modtager sin Arv
tra Faderen. Derimod kan det vel teenkes, at Moder-

dyrets Ernaaring og Sundhedstilstand under Draegtig-
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heden kan have Indflydelse paa det unge Dyrs Anlaeg

og senere Egenskaber. Det vaere mi hermed som det

vil, en sikker F0lgeslutning kan vi drage af de anf0rte

Kjendsgjerninger, og det er, at Dyret som fuld-

voxent Individ skylder sine For mid re Anise g-

gene, men det skylder Opdraettet hvad disse
blive til som fuldt udviklede Egenskaber.

Heraf sees Opdraettets overordentlige Betyduing.

Et Exempel vil belyse dette. Korthornskvaeget udniaer-

ker sig ved Kj0drigdom og stor Fedningsevne. Skal

en Kalv af denne Race ndvikle sig, maa den faa et

med Racens Fordringer stemmende Opdraet. Bliver

derimod en saadan Kalv opf0dt under Sultfodring og
N0d, maa den l0be omkring paa magre Havnegange
for at hente en tarvelig Naering, vil den blive et flad-

voxet, langbenet Dyr. som kun vil give et bedr0veligt

Billede af Nutidens bedste Slagtrace. og dog bar denne

Race en staerkere Konstants end de ileste. Et andet

Exempel: et F0I af en Race af stserke Arbeidsheste er

ikke skikket til Anstrengelser, men vil ved hensigts-

maessigt Opdraat blive en sta3rk og god Hest. Dersom
F0llet derimod ikke faar saadan Bebandling under Op-
va3xten, at dets Anlaeg kan udvikles, vil det i al sin

Tid blive en svag og forkr0blet Skabning.

Heraf sees, bvilken Indflydelse Behandlingen under

Opvaaxten bar. Deri bar den kyndige Opdrsetter i sin

Haaud Midlet til at udvikle og forsedle sin Kvaegstamme.

Deri har ban ogsaa Midlet til at lede Udviklingen i

bestemte Retninger, overensstemmende med det Maal,

ban har sat for sin Husdyravl, Ordningen af Opdra3t-

tet er derfor en ligesaa vigtig Del af Dyrfonedlernes

Arbeidsplan som Valget af Avlsdyr. Men for at alt

skal lykkes. maa Opdrajtteren aldrig et 0ieblik tabe sit

Maal afsigte, han maa aldrig glemme, at ban er Op-

dra3tter, han maa med altid levende Interesse og bestemt

lndsigt, aldrig svigtende Ombu og Paapasselighed vaage

over, at Opdraettet ledes overensstemmende med bans

Plan. En kort Tids Fors0mmelse kan bortskjaemme et

lovende Ungdyr og tilfaie det en Skade, som det siden

vanskeligt forvinder.
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Opdrsettet maa selvf0lgelig rette sig efter det Maal,

som er sat for Racens Udvikling. En Melkeko maa

opdrsettes anderledes end et Slagtkvseg.

Den naturlige Opdraetningsmaade for alle Pattedyrs

linger er, at de i den f0rste Del af sin Levetid patte

Moderen og lever af dens Melk. Dette er ogsaa almin-

deligt for de fleste af vore Husdyr, F0llet, Lnmniet,

Kjeet og Grisungen faar patte sin Moder. men dette

bruges ikke for Kalven. Dette er grundet i praktiske

Aarsager. Koen 'er udviklet i ensidig Retmng afMelk-

ydelse og giver derfor mere Melk, end naturligt for et

Dyr, som ikke har vseret under saerskilt Paavirkning

eller Behandling af Mennesket. Melkrigdommen hos

Koen er i Almindelighed saa stor, at Kalven i sin

spaede Alder ikke kan suge Juvret tomt, eller om den

skulde gj0re dette vilde den faa formeget, den vilde

forsluge sig og blive syg. Ved at give Kalven sin

F0cle paa anden Maade kan den rette Msengde bed re

passes og Ulemper undgaaes. Da Koen holdes va?sent-

ligt for Melken vilde det blive for kostbart at op-

draette Kalven ved Patning, man b0r derfor ogsaa af

denne Grnnd bruge kunstig F0dning. Kalven b0r dog

altid faa den f0rste Melk — Eaamelken — som Koen
giver efter Kalvningen. Denne Melk har en anden

Sammensaetning end den almindelige Melk, som Koen
senere giver og er af Naturen selv ligesom tillavet for

det nyf0dte Dyr, Denne Melk har Naeringsstofterne i

et for Kalven passende Forhold og virker mildt afi'0-

rende, hvilken for Kalven er meget gavnligt. Al F0de

maa i den f0rste Tid gives saa varm som Melken kom-

mer fra Koen. De f0rste 8 Dage bpr Kalven have

Moderens Melk. Derefter kan den faa Melk af andre

Kj0r indtil der i den 6te Uge ved Siden af Melken,

kan gives den lidt Linfr0suppe, som gives spenevarm

og blandet med Melken. Samtidigt kan man byde den

lidt fint H0. Fra denne Tid kan den daglige Melk-

portion mindskes jaavnt af, efterhvert som der 0ges paa

med andre F0demidler, hvortil kan bruges Linfrpsuppe,

fingr0pet Byg eller Havre osv. Naar Kalven er om-
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kring 9 Uger gammel kan den nysilede Melk oinbyttes

ined skummet — dog heist ikke centrifugeret. Ved en

passende Til seetiling af Linfr0suppe vil Kalven dog faa

del i)0dvendige Fedt i Nseringen.

Raps b0v ikke brnges til Kalv, f0r den er over
1

I2
Aar gammel; thi Rapsen irriterer dens Tarmkanal

og kan foraarsage Sygdom og D0d. Bomuldsfrpkager

maa ikke gives Ungdyr under 1 Aar.

Det vilde f0re forvidt her at gaa ind paa nogen

omsta3ndelig Redegj0relse for Fremgangsmaaden med
Opdraet for forskjellige 0iemed. kun skal i Korthed

nsevnes, at naar det er Hensigten at udvikle Racens

Melkevne, da b0r Opfpdning'en ikke vaere saa rigelig,

som for et Slagtkvseg. Enhver Kalv af det ene Slag,

^aavelsom af det andet, b0r i de f0rste Maaneder fodres

stasrkt ; derved laegges Grunden til en kraftig Udvik-

ling. Det unge Dyr faar derved en Dybde og Bredde,

saavel i Brystkassen som Krydset, og en Kraft i Ryg-

ningen, som det ikke siden taber, og som er en vsesent-

lig Betingelse for dets Vserd baade som Avlsdyr og

Brugsdyr. enten det nu skal vsere som Melkeko eller

Slagtkvseg. Senere b0r den vordende Melkeko fodres

svagere ; vist b0r den have tilstrsekkeligt for sin Vaext

og Udvikling og holdes i jevnt Huld, Sultfodring erden

taabeligste og minds t fordelagtige af alle Fremgangsmaa-

der, men den vordende Melkeko maa ikke overfodres eller

holdes fed ; thi derved opdrages den til Kj0dproduktion.

Under hole Opvaexten maa Ungdyret have tilstradk-

kelig Anledning til Bevasgelse og frisk Luft.

Kvigen b0r heist bedsekkes i en tidlig Alder, om
den er kraftigt udviklet ved P/i » l

1
/^ Aar, saaledes

at den bserer sin f0rste Kalv, naar den er 2 a 21
/*

Aar. Et mindre kraftigt Dyr b0r maaske vente noget

lamgere. Ved en tidlig Bedsekning kommer Melkorga-

nerne i Virksomhed, allerede medens Dyret er i Udvik-

lingsalder, hvilket bidrager til en staerkere Udvikling

af disse Organer.

Kvigen eller Koen kan fodres godt, medens den

er draegtig, men den b0r ikke fodres stcerkt naar Kalv-
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ningen. Den kan vsere i jevnt godt Huld, men ikke

fed, naar den ska! baere, thi deraf f0lger ofte Kalvnings-

feber og stor D0deligh*ed blandt Kalvene. Efterat den

uuge Ko har baaret kan den fodres godt, men ikke saa

staerkt, at den lsegger paa sig Kj0d. Fodret b0r ikke

vsere staerkere, end til at modsvare Melkydelsen og

vedligeholde Legemet. Om Koen er i godt Huld, naar

den begynder at melke, maa den snarere tage lidt af,

melke noget af sit eget Kj0d : thi derved ledes Ernse-

ringens Virksomhed i He tiling af Melkproduktion og

Melkorganernes Udvikling.

Slutning.

I vort Land, hvor Jorden er meget udstykket

og Eiendommene smaa, or det en Selvfelge, at de

fieste Besaetninger bestaar af et ringe Antal Dyr.

Der er flere Besaetninger paa under end over 25 Kj0r
— 50 og derover er allerede forholdsvis sjelden. I

smaa Besaetninger er det langt vanskeligere at drive

et Foraedlingsveerk, end i store fordi man lettere er

udsat for at komrae ind paa en for vidt dreven

Slaegtsavl. For at forebygge dette, bliver det derfor

ofte n0dvendigt at kj0be et Avlsdyr (Oxe) udenfor

Bestetningen. Det er ikke altid let at finde en, som
har de Egeuskaber, der svarer til Bessetningens, det

kan blive n0dvendigt at indsastte et simplere Dyr.

Derved er Opdraetteren udsat for at tabe noget af

hvad han allerede har opnaaet, hans Arbeide afbrydes

og vanskeliggj0res. Derfor vilde vi anse det som et

Gode, om flere (Jaardbrugere i samme Bygd ellor

Grand kunde enes om at arbeide efter samme Plan,

vaelge sine Avlsdyr efter samme Princip, enes om
at kassere alle mindre vserdifulde Oxer og opdrastte

Ungdyrene paa samme Maade. Det vilde vsere til

gjensidig Fordel, der kunde da holdes flere Familier,

hvis Udvikling og Fremgang omtrent vilde holde jevnt

Skridt, man kunde skifte Avlsdyr (Oxer) og Arbeidet

derved gaa sikrere og bed re.
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For at opnaa et Samarbeide soni antydet raellem

Here Gaardbrugere, anbefales Oprettelse af xe holds-
fore ninger og Kvsegavlsfo re ninger.

Naar et passende Antal af Gaardbrugere, der bor

saaledes bekvemt user hverandre, at et Samarbeide uden
Vanskelighed kan gjeunemf0res, ere blevne enige om
Oprettelse af en Oxeforening er det f0rste, at de enes

om det Maal, hvortil de ville arbeide, altsaa i hvilken

Retiring de ville forsedle eller udvikle sit Kvseg.

Dette vil i vort Land i de fieste Tilfselde vserc

i Retning af Melkeproduktion.

Valget af den Kvsegrace, hvorpaa Arbeidet skal

grundlsegges staar altsaa i Overensstemmelse med det

saaledes opstillede Maal. I de fieste Tilfselde vil man
vistnok for Kj0rnes Vedkommende blive staaende ved

det i hver Egn almindelige Kvseg, dels vil det blive

for kostbart ved Kj0b andetstedsfra at erhverve nye

Bcssetninger, dels kan dette ogsaa i de allerfleste Til-

fselde betragtes som un0digt, da de ileste Egne af Lan-

dot har meget brugbare Kvsegstammer.

Hvorvidt der b0r vselges Oxer af samme Race,

altsaa drives Indavl, eller om en Forsedling b0r s0ges

opnaaet gjennem Krydsning, maa afgj0res gjennem n0ie

Unders0gelse og Bed0mmelse af det forhaandenvserende

Avlsmateriale. I de fieste Tilfselde vil det vistnok vise

sig heldigt at bygge sit Forsedlingsarbeide paa Indavl,

der almindeligvis kan paaregnes at give de sikreste

Resultater. — Synes ikke Indavl med Egnens eget

Kvaeg at love noget tilfredsstillende Resultat, vil det

dog i Almindelighed vsere bedre at vselge Avlsdyr fra

en anden Race, hjemmeh0rende i Landet selv, end at

hente dem fra Udlandet.

Foreningens Bestyrelse maa enten selv,, eller ved

andre kyndige Msend, lade uds0ge Oxer, som ere skik-

kede til Avlsdyr (Stamoxer). Oxen b0r vsere For-

eningens Eiendom og bruges saalsenge, den findes skik-

ket. Den underholdes for Eoreningens Regning idet,

der betales for dens R0gt og Fodring paa en i Kred-

sen bekvemt liggende Gaard. For hver Ko, som f0res

til den betales en af Foreningen *fastsat Afgift.
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Blandt de i hver Kreds hjemmeh0rende K]0r ud>

vaelges og mserkes de, som ansees skikkede til A vls-

dyr (Stamkj0rne). Disse have fortrmsvis Adgang lil

at bedaekkes af Foreningens Stamoxe.

Hvorvidt alene dc udvalgte Stamkj0r, eller saint-

lige Kjor paa hver Gaard skulle have Adgang til ;.i

bedaekkes af Stamoxcn, maa bero paa, hvorvidt I
•'«»••-

eningen ser sig istand til at tilveiebringe et tilstraekke-

ligt Antal Oxer. Det bedste er utvivlsomt, at satnt-

lige Kj0r bedaekkes af Foreningsoxe; thi derved uiid-

gaacs Oxehold for hver enkelt Bessetning. Ei Oxe

er nok til omtrent 60 Kj0r, har Foreningen flere < >xer

vil det desudon vaerc n0dvendigt. eller ialtfald 0nske-

ligt at have nogle Beserveoxer f. Ex. en for hver 3die

eller hver 4de Stamoxe. Straekker Foreningen sin Virk-

somhed over et saa lidet Omraade, at den kun hvr •

eller to Stamoxer, er det dog klogt at have e;i Re-

serveoxe.

Skulle alene de udvalgte Stainkj0r f0res til for-

eningens Stamoxe, da maa altsaa hver Gaardbn,

enten holde Oxe selv til sine 0vrige Kj0r, eller et

Par Naboer slaa sig sammen for dette Oxehold. Dei te

hliver kostbart. Det heldigste er derfor vistnok, at

Bamtlige Kj0r kunne fores til Stamoxen.

Kalvene, som falde efter de udvalgte StamJrj'0r
3

maa inden en vis Tid, paa Foreningens Vegne besigti-

ges af Bestyrelsens kyndige Maend. Disse Kalve hi;.j.

ikke saelges eller slagtes f0r dette Skue har fundet

Sted.

Foreningen b0r have Forkj0bsret til enhver Oxe-

kalv, som tegner til at blive saa fremragencle, at den

kan indsaettcs som Stamoxe eller Reserveoxe.

Enhver Kalv — Oxe- eller Kviekalv — hvis Bestem

meise er at indsoettes som Stamdyr, maa opdnetv- '-i-

ter bestemte af Bestyrelsen fastsatte Kegler.

Alene Kalve, faldne cfter Foreningens Oxe og ud-

valgte Stamkj0r, maa indsattes som Stamdyr i rio'gen

under Foreningen staaende Bessetning. Undtagelsesviti

h0r dog Bestyrelsen ogsaa kunne tillade, at Kalve efter-
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andre Kj0r indsaettes som Stamdyr, naar dette paa
Grund af saeregne Omstaendigheder findes tilraadeligt.

Stamdyrenes R0gt og Fodring b0r forcgaa efter

Regler, som fastssettes af Bestyrelsen, horved paasces,

at der tildeles Dyronc en efter deres St0rrelse (levende

Yaegt) passende Maengde Naering. Stamregister og
Melkregnskab f0res for hver Besaetning, efter af Be-
styrelsen fastsat Schema.

Hver Opdraetter tilstiller ved Driftsaarets Udgang
Bestyrelsen Afskrift af Stamregisteret og Melkregn-

skabet.

Foreningens Tilsynsmsend i liver Kreds maa have

Adgang til naarsomhelst at unders0ge Fj0sstellet paa

liver Gaard, for at forvisso sig om, hvorvidt fastsatte

Begler f0lges, og have under saadan Befaring at paa-

pege forekommende Misligheder i Stellet, og yde Baad
og Veiledning hvorledes de kunne afhjaelpes.

Ved saadan Fj0sbefaring f0res Protokol, hvori Til-

synsmaendene optegne sine lagttagclser og anf0re sine

Bemaerkninger. Ved Forretningens Slutning oplaeses

Protokoltilf0rslcn for Besaetningens Eler, eller deruied*

deles ham inden en vis Tid f. Ex. 5 Dage Afskrift af

Protokollen.

For at deslige Foreninger, hvis Maal er at ar-

bcide paa Kvaegracens Foraedling, skulle udrette saa

meget som muligt er det 0nskeligt, at de udstraekker

sin Virksomhed over et st0rre Omraade. Derved op-

naaes, at Foreningen kommer til at arbeide med et

st0rre Antal Dyr, har et st0iTe Udvalg og kan altsaa

vente at finde flere udmaerkede Avlsdyr, hvorvcd der

bliver sikkrere Udsigt til et godt Resuitat.

For at opnaa dette kunne flere mindre Forenin-

ger, Kredsforeninger eller Oxeholdsforenin-
ger — hvilket Navn man nu vil give dem — slutte

sig sammen i faelles Arbeidsplan og. altsaa tilsammen

danne st0rre KvaBgavlsforeninger.
For at undgaa for store Vanskeligheder ved ,Be-

styrelse er dog en vis Begraendsning n0dvendig. En
saadan st0rre Forening b0r sandsynligvis ikke straekke
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sin Virksomked videre end til et Aint, eller kanske

et endnu mindre Omraade. Ifald det maatte ansees

rigtigt at give hvor Forening et mindre Distrikt, kan

paa den anden Side noget videregaaende opnaaes, om Here

Naboforeninger enes om at arbeide efter samme Plan. —
Taenker man sig en Kvaegavlsforening for et Aint,

maa den have en

Cent ralstyr else, hvilken Funktion antagelig

kan overtages af Bestyrelsen i Amtets Landhuskold-

ningsselskab. Desuden maa der vsere

Distriktssty relse for hvert Herred, eller om
dette er stort af Udstrsekning og maaske har Dele,

liggende i forskjellige Dalf0rer, kan et passende Om-
raade tildeles hver Distriktsstyrelse.

Herredet maa deles i Kredse, hver med sin

Kredssty relse, der har at f0re Tilsyn hver i

sin Kreds af Gaarde. der ligge saaledes bekvemt, at de

have let for at arbeide sammen og hvor Afstandene

altsaa ikke gj0r Samarbeidet og Tilsynet for vanskeligt

Hvorvidt Kredsen kun b0r bestaa af en eller flere Oxe-

foreninger, faar bero paa de sa?.rskilte Stedsforhold.

Valget af den Race, hvormed der skal arbeides,

er en Sag af stor Betyclning, Det heldigste er nden

Tvivl, om Foreningens hele Omraade kan enes om
samme Race, derved vil det inest ensartede Arbeide

fremkomme, og vindes den st0rste Udsigt til Frem-

gang. Kunde Naboforeninger, f. Ex. 2 Amter. enes

om at bruge samme Race, er det saameget bedre. En
N0dvendighed er det imidlertid, at samme Race hol-

des paa ikke for smaa Omraader.

Efter saaledes kortelig at have antydet de vigtig-

ste Grundregler, hvorefter deslige Foreninger kunne ord-

nes, indtages nedenfor et Udkast til Love, der kan tjene

som en Retledning. Lovene for saadanne Foreninger

kunne selvf0lgelig. gives forskjelligt Indhold, efter for-

skjellige Bygders Behov og do paa hvert Sted raadende

Anskuelser, men Opgaven maa dog altid blive at fast-

seette en bestemt Arbeidsplan, med Valg af Avlsdyr

og Opdraat af Ungdyrene efter rationelle Principer.



Udkast

tii

Love for Kveegavlsforening.

§ l.

Foreningens Navn er ogjdens Formaal

er at virke for en Foraedling eller Forbedring af Di-

striktets Kvoegstand. Denne Udvikling ledes i Retiling

af Melkproduktion, Foreningen danner en Underafde-

ling af Amtets Landhusholdnin<?sselskab,

Enhver Kvsegeier i Distriktet kan blive Medlem
af Foreningen ved at lade sig indskrive hos Bestyrel-

sen og derved forpligte sig til at overholde Forenin-

gens Love og Regler.

Indmeldelse gjseldcr fra Begyndelsen af det Drifts-

aar, hvori den sker. IJdmeldelse sker skriftligt til

Bestyrelsen, inden 3 Maaneder f0r Driftsaarets Udgang
og er gjaeldende fra denne.

§ 3.

Foreningens Anliggender og Tnteresser varetages

af en Bestyi'else af 3 Medlemmer, soni vaelges af Ge-
neralforsamlingen. Funktionstiden er. 3 Aar. Et Be-

styrelsesmedlem fratrseder hvert Aar, i hvilken Orden

dette sker bestemmes for f0rste Omgang ved Gene-
ralforsainlingens Valg (Lodtrcekning), senere fratraeder

efter Tnr den, der liar fnugeret lsengst. Fratrsedende
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Medlem kan vselges paany, men har Ret til at und-

slaa sig for et Tidsrum af 3 Aar.

For hvert Bestyrelsesmedlem vaelges en Suppleant,

der i Tilfaelde af Ledighed indtraeder i Bestyrelsen og

fungerer for den tilbagevaerende Del af det fratraadte

Bestyrelsesmedlems Funktionstid.

§4.
Bestyrelsen
vailger selv sin Formand og Viceformand. For

at gyldig Beslutning kan fattes skal samtlige 3 Med-
lemmer vaere tilstede. Over Beslutningerne f0res Pro-

tokol.

Paaser at Foreningens Love og Begler overholdes.

Drager Omsorg for, at Kj0b af Stamoxer og de-

res Btationering, saavelsom TJdvalg af Stamkj0r sker i

rette Tid.

Fastssetter Regler for Fodring, R,0gt og Opdraet

;

saavelsom Schema for Stamregister og Melkregnskab.

Giver Bestemmelser for Brugen af Stamoxe, saa-

velsom for Erlaeggelse af Bedaakningsafgift. Modtager

Regnskab og indkomne Bedaekningspenge fra det For-

eningsmedlem. som har Stamoxe i Station.

Beskikker 2 kyndige Maend, som i Forening med
Kredsformanclen har at f'0re Tilsyn med Oxen og med
samtlige Foreningen tilh0rende Besaatninger, foretage de

aarlige Monstringer til Yalg og Maerkning af Stamdyr,

Paasaetning af Ungdyr osv.

Disse Msend fungerer i 3 Aar og kunne de und-

slaa sig for Gjenvalg. Der kan overdrages dem en

eller flere Kredse, efter Bestyrelsens Skj0n. Bestyrel-

sen udfaardiger deres Instrux.

F0rer Foreningens Regnskab og er ansvarlig for

Anvendelsen af dens Midler.

Bestyrelsen er berettiget til at antage en Regn-

skabsf0rer og bestemme hans L0n.

§5-

Foreningen deles i Kredse, hvis Antal og St0rrelse

bestemmes under Hensyn til Stedforholdene. De i
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Kredsen boende Foreningsmedlemmer vselge en Kreds-
formand, der bar at f0re Tilsyn med Oxer og Besaet-

hinger og f0re Stamregister for Kredsen. Af Stam-
registeret sender ban bvert Aar inden 30te Juni Be-
styrelsen Afskrift. For0vrigt bar ban at paaso, at

Love og Begler ovcrholdes, yde Medlemmerne Veiled-

ning og bistaa Bestyrelsen i Alt, bvad der kan fremme
Foreningcns Formaal. Hans Instnix ndfaerdiges af Be-
styrelsen.

§ 6.

Stamoxe maa ikke indssettes som Avlsdyr f0r den

er 2 Aar og boldes saa lmnge, som Omstaandigbederne

tillade. Den maa kun under sserskilt gunstige Om-
stamdigbeder brnges til mere end 80 Kj0r om Aaret.

Oxen slippes ikke til Ko, sorn tilh0rer, eller bar vseret

i Bertfring med Bessetning, hvori der findes nogen smit-

som Sygom. Hertil regnes Kalvkastning.

§ 7-

Hvert Aar paa den Tid, som Bestyrelsen fastsast-

ter, skal der foretages M0nstring af alle til Foreningen

bprende Beseetninger. Dette kan ske paa hver Gaard,

eller om Bestyrelsen saaledes forordner, ere alle Kred-

Kvaegeiere pligtige at m0de med sine Kj0r paa

Tid og Sted, hvorom de nnderrettes i betimelig Tid.

Yed denne M0nstring udvselges Stamkj0r, der moerkes

med Bogstavet >S (Stamko) paa h0ire Horn, kollede

Kj0r paa b0ire Forbens Klov. I hver Besfetning kan,

om Eieren 0nsker det, nogle af de nsest Stainkj0rne

bedste Dyr maarkes med Bogstavet A (Anbefaling) om
de dertil ansees skikkede. Gamle eller raindre vaer-

difnlde Stamkj0r udm0nstres. Blandt TJngdyrene ud-

vaelges de, der tegne til at blive skikkede som Stam-

kj0r.

§8.

Kalv, falden efter. Stamko med Foreningens Oxe,

mrerkes strax efter F0dselen, med et af Bestyrelsen

fastsat Mserke. Den maa ikke slagtes eller scelges f0r
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ilen har vaeret tilbudt Kredsformanden tilkj0bs paa

Foreningens Vegne. Forsaavidt Eieren ikke selv vil

beholdo Kalv, falden efter Stamko med Foreningens Oxe,

kan Bestyrelsen. eller Medlem af Foreningen forlange

den tilkj0bs, inden 8 Dages Alder, for en Pris af 10

(15) Kr. Kj0ber af saadan Kalv er forpligtet til selv

at beholde og opdrrotte den.

Bestyrelsen liar paa Foreningens Vegne Forkjpbs-

ret til Oxekalve, som Eieren 0nsker at saelge.

§ 9.

Hvert Medlem har Ret til at lade alio sine mar-
ked e Stamkj0r bedaekke af Stainoxen og betaler for

hver Ko Kr. . Hver Ko tilstedes 2 Spring, men
om den paany viser sig brunstig (l0ber over) kan den

igjen f0rcs til Oxen og erholde 2 Spring, nden at der-

for erlaegges sserskilt Betaling. — Bedsekningsafgift be-

tales kontant f0r Koen slippes til Oxen. —
Forsaavidt Stamkj0rnes Antal ikke er stort nok

til fnldt ud at sysselsaette Oxen, kan ogsaa A (Anbe-

falingskj0r) eller andre Kj0r slippes til den mod samme
Bedaekningsafgift, som for Stamko bestemt. —

§ io.

Forsaavidt Fore'ningens Udgifter overstiger dens

Indtaegter, betaler hvert Medlem aarlig til Foreningens

Kasse en bestemt Afgift for hver Stamko, ban har i

sin Besgetning. —
Salgssummen for udm0nstret Oxe bliver at an-

vende til Kj0b af en ny. Hvad der tiltraenges ud
over dette Bel0b, skal Kredsens Medlemmer tilskyde,

hver i Forhold til det Antal af Stamkj0r ban har.

I Tilfaelde af, at Foreningen opl0ses bliver hvert

Medlem delagtig i dens Aktiva og medansvarlig i dens

Passiva, i Forhold til, hvad ban har indskudt.

§ ii.

Generalforsaraling, hvori hvert Medlem af For-

eningen er sterameberettiget, holdes hvert Aar paa Tid

og Sted, som af Bestyrelsen fastsoettes.
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I Generalforsamlingens M0de foretages:

Bestyrelsens Beretning om Virksomheden i sidste

Arbeidsaar.

Decision af Foreningens Regnskab.

Valg paa Medlemmer af Bestyrelsen og Supple-

anter. Valg paa 2 Revisorer for Foreningens Regnskab.

Bestemmelse af Medlemsafgiften for det kommende
Aar.

Behandling af de Sp0rgsmaal og Forslag vedkom-

mende Foreningens Virksomhed og Intere&ser, som maatte

fremkomme.
Extraordinaer Generalforsamling kan finde Sted

naar Bestyrelsen eller 10 (15) af Foreningens Med-
lemmer anser det 0nskeligt. Generalforsamlingens Be-

slutninger fattes med simp el Stemmeflerhed.

§ 12.

Ethvert Medlem kan fremssette Forslag om For-

andring i Lovene. Saadant Forslag skal vaere indkom-

met til Bestyrelsen mindst 2 Maaneder og af [denne

vsere bragt til Medlemmernes Kundskab mindst 1 Maa-

ned f0r rTeneralforsarnlingens M0de, hvor det afgj0res

ved mindst 2
/3 Stemmeflerhed. For at Forsamlingen

skal vsere beslutningsdygtig) i Lovsp0rgsmaal , skal

mindst Halvdelen af dens Medlemmer vsere tilstede.

Er saa ikke Tilfselde bliver Sagen at udssette til nse-

ste Generalforsamling, hvor den afgj0res af dc m0dende

uden Hensyn til deres Antal.

Forsaavidt Foreningen er en Afdeling af en st0rre

f. Ex. en Amtsforening maa der altsaa gives sserskilte

Bestemmelser om denne Forbindelse.
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